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Jornal A Gazeta dos
Municípios de Tremembé

entra em seu 28º ano

Restaurante Alecrim em 
Santo Antônio do Pinhal 
serve pratos elogiados 

por seus clientes

O Restaurante Alecrim 
instalado na Rua Sebas-
tião Marcondes da Silva 
08, centro, Santo Antônio 
do Pinhal Tel: (12) 3666-
2757 têm sido elogiados 
por seus clientes pela qua-
lidade dos seus pratos que 
atende a todos os palada-
res. 
Pratos como File grelhado 

ou a milanesa, estrogono-
fe de frango, Omelete de 
queijo, Panqueca de carne 
ou frango são pratos indi-
viduais e com acompanha-
mento. 
Nhoque ou espaguete ao 
sugo com 4 queijos, truta 
com alcaparras ou cham-
pignon e acompanhamen-
tos, Bife a parmegiana 

com acompanhamento, 
leitão a pururuca com 
acompanhamento, costela 
no bafo com acompanha-
mento, e a picanha ao alho 
com acompanhamento são 
pratos servidos para duas 
pessoas. 
O ambiente é bem acolhe-
dor e os serviços de pri-
meira qualidade.

Alunos do Morumbi
iniciam projeto de horta 
e arborização em PindaKickboxing de Taubaté 

é destaque no
Campeonato Paulista

Os alunos da Escola Mu-
nicipal Profª Odete Cor-
rêa Madureira, do Jardim 
Morumbi, estão iniciando 
o Projeto Horta e Arbori-
zação: Semeando a Vida. 
Três dias de mutirão foram 
realizados pela equipe es-
colar, com a participação 
de familiares e interessa-
dos em somar forças ao 
projeto.

A equipe de Kickboxing 
de Taubaté foi destaque no 
Campeonato Paulista da 
modalidade neste final de 
semana, dias 21, 22 e 23 
de abril, em Itu, no interior 
de São Paulo.

Familiares, crianças e pro-
fessores colaboraram no 
retiro da grama e britas do 
local idealizado, doação de 
mudas e terras, bem como 
na colocação de garrafas 
PET coloridas como de-
limitador da horta. A últi-
ma ação do projeto será o 
plantio, programado para 
a quinta-feira (27), das 
15h30 às 17h.

O evento contou com 
900 atletas do Estado 
e deu vaga aos tauba-
teanos no Campeonato  
Brasileiro, que acontece 
em São Paulo e Santos, em 
junho.

O  projeto  foi planejado 
com o intuito de trazer ao 
espaço escolar maior área 
verde cultivada, propor-
cionando o plantio de ár-
vores frutíferas bem como 
a organização de uma hor-
ta onde serão cultivadas 
verduras, proporcionando 
momentos de integração 
lar-escola, bem como sub-
sidiar a  aprendizagem das 
crianças. As árvores fru-
tíferas visam oferecer, no 
futuro próximo, sombra 
em área verde livre onde os 
alunos realizam atividades 
de educação física e lazer.
“Acreditamos que estas 
ações ao longo do ano per-
mitirão conhecimento sig-
nificativo sobre a origem 
dos alimentos e o respeito 
à vida, em suas diferentes 
maneiras”, informou o ges-
tor da unidade, Benedito 
Lobo.

Confira os resultados:
Johnny Kabeça – Vice 
campeão
Dayane Cristine – 8ª vez 
campeã Paulista
Graziele Ricotta – Campeã
Monique Adriane – Cam-
peã
Sofia Lizasso – Campeã
David Romão – Campeão
Lucas Mascena – Vice 
campeão
Danilo Rodrigues – Vice 
campeão
Maria Clara e Rodson 
Cristiano – 3º lugar
Alana Veronese – Vice 
campeã
Tamires Caroline – Vice 
campeã
Bruno Alisson – Vice 
Campeão
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Patrocinadores da Coluna
Humor do Pedrão para

Abril e Maio de 2017
1.Comis & Bebis Restaurante (0xx12) 3674-4441 
2.Curso De Inglês Particular Professora Renata Ama-
ral (0xx12) 99674-1505 (0xx12) 99763-2800 e-mail: 
englishcourse@uol.com.br
3.+1 k-Britos Lanches (0xx12) 98330-3482
4.Laércio Vargas (0xx12) 3672-1108
5.FJP Assessoria Contábil (0xx12) 3674-2649 e 
(0xx12) 3674-1725
6.Bar do Caveira
7.Banca Avenida (Marcelo) (0xx12) 99143-6572
8.Spaço Maria Dulce (0xx12) 3674-1956
9.Escondidinho Lanches (0xx12) 3674-3674
10.Drª Ana Lúcia Ribeiro S Cruz (0xx12) 3674-1664 - 
TREMEMBÉ e (0xx12) 3624-7361 –TAUBATÉ  e-mail: 
analurscruz@ig.com.br
11.Vereador Adriano Santos  (0xx12) 99177-8330
12.Clemente Terra Planagem (0xx12)  99783-4565 
ID*.: 85330
13.Sun Valle Turismo - Rua Inocencio Lazarin, 31 - 
Sobreloja, Sl. 01 Centro - Tremembé - SP (0xx12) 
3672-4842
14.Hot Car Centro Automotivo (12) 3672-3431
15.Dona Regina Helena Chiaradia (0xx12) 3672-
4172
16. D’ Paula Gas (Ultra Gaz)  R. Antenor Vargas, 234 
- Jardim dos Eucaliptos, Tremembé - SP, 12120-000
Telefone: (12) 3674-1446
17.Lanchonete e Restaurante Bell (Juninho Figueire-
do) (0xx12) 3674-3922
18.- Planecon Contabilidade Planejada (ANDRÉ 
COSTA)  Rua Isamael Dias da Silva , 345 - Centro - 
Tremembé (12) 3674 - 3819/ (12) 99185-4515 e  R. 
Sacramento, 57 - Centro, Taubaté - SP, 12010-010 
Telefone: (12) 3633-7023 E-mail:  Website: www.
planeconcontabil.com.br
19. Barberaria 26 de Novembro - Gustavo Couto
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CRAS oferece oficinas de
teatro para crianças e

adolescentes de Cunha
O Centro de Referen-
cia da Assistência Social 
(CRAS) está oferecen-
do oficina de Teatro para 
crianças e adolescentes a 
partir de 8 anos.
O objetivo das oficinas 
é desenvolver potencia-
lidades de expressão e 
comunicação, através da 
linguagem cênica, além 

de trabalhar as questões 
do universo das crian-
ças e dos adolescen-
tes, em que vivenciam e  
conseguem através das 
técnicas criar e elaborar 
o seu próprio processo de 
crescimento.
A oficina de teatro faz 
parte do Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 

de Vínculo (SCFV ), que é 
um importante instrumen-
to no convívio e inclusão 
social das crianças e ado-
lescentes assistidos pelo 
CRAS.
As oficinas acontecem no 
CRAS, todas as segunda-
feiras e terças-feiras .
Mais Informações: (12) 
3111 3247

Judoca de Pinda
conquista o bronze no 

Paulista Sub 21

Campos do Jordão
Time do Emprego
Inscrições Abertas

Praça da Cultura – Arte, Artesanato, 
Feira Livre, Música e Gastronomia

em São Bento do Sapucaí

O judoca Pablo Senna 
conquistou para Pindamo-
nhangaba a medalha de 
bronze na categoria Sub 
21 Meio Pesado, na Final 
do Campeonato Paulista de 
Judô  classes Sub 18 e Sub 
21. O evento foi realizado 
em São Bernardo do Cam-
po, no feriado de Tiraden-
tes. A equipe de Pinda con-
tou com quatro atletas das 
categorias de base do Judô 
da Semelp - Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer 

Se você está desempre-
gado – mesmo recebendo 
seguro-desemprego, ou 
tem mais que 16 anos e 
está procurando sua pri-
meira oportunidade, ve-
nha se inscrever no time 
do emprego. Local: PAT- 
Campos do Jordão Inicio 
Maio 2017 Para inscrição é 
necessário comparecer ao 
PAT com Carteira de Tra-
balho, CPF e RG.
Porque é importante parti-
cipar?
O Time do Emprego leva 
em conta não apenas a re-

A Prefeitura Municipal 
através de suas secretarias 
promove a PRAÇA DA 
CULTURA. Evento ofere-
ce arte, artesanato, feira li-
vre, música e gastronomia 
ao público. Calendário: 2º 
e 4º sábado de cada mês – 
Das 9h às 16h

de Pindamonhangaba.
A conquista de Pablo Sen-
na veio após cinco lutas. 
Ele acabou perdendo na 
semifinal para o judoca vi-
ce-campeão da categoria, 
Thiago Ferreira, do São 
Paulo Futebol Clube.
Segundo o professor Cel-
so Manzano, responsá-
vel pelo judô da Semelp,  
“os quatro meses de prepa-
ração intensiva para esse 
evento, que conta com os 
maiores clubes do estado 

colocação do profissional 
no mercado, mas o resgate 
das habilidades, autoesti-
ma e cidadania, bem como 
o aprendizado de técnicas 
da procura de emprego.
Entre outras coisas, os 
trabalhadores aprendem 
a reconhecer suas habili-
dades, elaborar um cur-
rículo e carta de apresen-
tação, como participar de 
entrevistas e dinâmicas, 
preencher formulários, co-
nhecer o mercado de tra-
balho, como realizar uma 
pesquisa de potenciais 

Todos os feriados – Das 9h 
às 16h
Temporada de Julho | To-
dos os sábados do mês – 
Das 9h às 16h
LOCAL: Calçadão do 
Mercado Municipal
Promoção do Evento
– Secretaria Municipal de 

de São Paulo, mais todas as 
experiências vividas pelo 
Pablo desde os 7 anos de 
idade no judô, hoje tradu-
zem as ações em um gran-
de orgulho para a cidade”, 
avaliou. 
O próximo compromisso 
dos judocas das categorias 
de base da Semelp será o 
Campeonato Paulista de 
Judô -  Fase Regional - das 
classes Sub 11, Sub 13 e 
Sub 15, que acontecerá no 
dia 7 de maio, em Jacareí.

empregadores, como con-
tatá-los, como organizar 
sua procura por trabalho, 
como planejar o orçamento 
doméstico e noções de em-
preendedorismo.
O Time se propõe a ajudar 
os trabalhadores a se va-
lorizarem, a estabelecer e 
cumprir metas pessoais e 
profissionais, a conquistar 
seu lugar no mundo e no 
mercado de trabalho, ad-
quirindo um conhecimento 
e uma autoconfiança que 
os acompanhará para mui-
to além do emprego.

Turismo e Desenvolvimen-
to Econômico
– Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Agricul-
tura
– Arteben – Associação 
para o desenvolvimento 
artístico e artesanal de São 
Bento do Sapucaí

Santo Antônio do Pinhal



página 4 A GAzetA dos Municípios 29-30-01 de maio de 2017

JORNAL DIÁRIO E REGIONAL
A GAZETA DOS MUNICÍPIOS
Editada por Editora Flor do Vale Jornalismo
Comunicação e Promoção Ltda.
CNPJ: 61.661.328/0001-43
Rua dos Lírios, 171- Flor do Vale - Tremembé - SP
Tel. (0xx12) 3672-2257
Fax (0xx12) 3672-4831 
CEP 12120-000
E-mail: publicacoesgazeta@hotmail.com
Registro no INPI 81717790
Impresso em 29/04/2017
Diretor responsável pela publicação: 
Daniel Domingues Ribeiro PRT 004860
Diretora Comercial: Dolores Russo
Editoração Eletronica e Impressão: Pré Impressão Gráfica  - 
SP - Capital.
Representante em São Paulo.
REVESP Representações Ltda.
Alameda dos Jurupes, 455
Conj. 46 - São Paulo -CEP 04088-001
Filiado a ADJORJ Associação dos
Jornais do Interior.
Sistema de distribuição dirigida.
Matérias pagas ou autografadas, não representam necessa-
riamente a opinião deste jornal.

Atenção: Este jornal é distribuído à todas as  Prefeituras e 
Câmaras Municipais do Vale do  Paraíba, Litoral Norte e 
Região Serrana, além de vários órgãos Federais, Estaduais 
e Municipais.
Aviso: Não existe falta de jornais para demanda diariamen-
te. Edições atuais e de arquivos estão sempre a disposição 
no endereço: Rua dos Lírios n° 171, Bairro: Flor do Vale,
Tremembé-SP, onde poderão ser retiradas.

EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

EDITORIAL
Cada um tem feito male ma o seu papel, quando todos deveriam se preocupar mais 
com seu semelhante, isto em poucas palavras quer dizer não ser indiferença. A 
classe mais abastarda que possui elevado padrão de vida pouco se preocupa com 
os mais carentes. E se for mais longe até mesmo aqueles que estão até certo ponto 
em condições melhores pouco se importam com seus irmãos mais carentes. Ai en-
tão prevalece a teoria de que salve-se quem puder. As pessoas estão morrendo nas 
filas dos hospitais, a caminho da UTI, ás portas das delegacias por falta de socorro 
e principalmente pela indiferença. A origem de todos os males destas conhecidas e 
evidentes corrupções nada mais é oriunda da indiferença. Os denunciados em to-
das as maracutaias existentes são indivíduos que estão indiferentes aos problemas 
alheios. Que tal criar uma nova cultura onde ponha por fim a indiferença entre os 
homens, assim os problemas relativos e que causam graves problemas sociais se 
não terminarem pelo menos estarão próximos do fim, mais do que criar leis e punir 
como modo de tentar amenizar os dramas que passamos o melhor seria de uma 
forma ou outra de tornar o homem mais humano , solidário e não indiferente ao seu 
semelhante, ou seja, também se preocupando com seus irmãos.

O tempo cura
Eu nunca acreditei naquela premissa de que o tempo cura tudo, parecia leviano deixar o tempo 
conduzir o meu destino. Isso eu pensava antes de entender como o tempo age. De descobrir que 
a resposta “não”, nem sempre é uma sentença, que sentimentos não são certezas. Que somos 
todos confusos e que confusões pesam. Pesam tanto que podem nos fazer afundar. E aí está o 
perigo. O perigo de se afogar na dor. E não estou medindo a sua. Não é isso. Não é sobre o 
quanto estamos despedaçados pelas situações. É sobre perceber que mesmo se afundarmos, nós 
temos que encontrar um jeito de voltar. E aí é que entra o tempo.
É sutil. Os dias passam, a vida segue. Ninguém realmente pode saber quanto de tempo iremos 
precisar. Quem ira nos ajudar. E quanto depende de nós mesmos para melhorar. Eu listaria uma 
serie de motivos pelos quais valem a pena cada tempestade com todos os arco-íris, como é bom 
quando chega à calmaria. Como é assustador quando está tudo desmoronando. Mas, parece que 
estamos nessa de qualquer jeito.  O fato é que são pessoas. E pessoas são difíceis de lidar. E há 
não ser que você seja uma ilha, terá que conviver. E pessoas não são máquinas. E não estão pro-
gramadas para dar-nos o que queremos delas. Elas têm o seu próprio ritmo. E cada uma esta em 
seu próprio tempo. É difícil, não é? Quando queremos tanto e não podemos ter. E não depende 
mais da gente, e então é hora de ir. De fechar à porta atrás de si, de não deixar a escova de dente 
de propósito, de não esperar mais por uma ligação, uma mensagem que antes vinha fácil. É hora 
de subir no barco, erguer a âncora e seguir para o mar aberto ou para outro porto.
Afinal, são pessoas. Há muitas delas. Algumas irão te ferir, às vezes você irá machucá-las. Sem 
intenção ou não. Mas, de vez em quando algumas irão te fazer perceber que o tempo cura. Que 
as noites no escuro em que chorou até adormecer está há anos luz de distância agora, era neces-
sário para superar. E você pode contar com amigos, se apoiar na fé, se fortalecer na sua família. 
E compreende que os finais existem, mas, que acompanham um começo. E mesmo que de vez 
em quando os fantasmas venham te assustar você sabe que está mais forte para enfrentá-los e 
não cai tão facilmente com seus truques e palavras. Você cresceu e a vida, a vida continua tão 
bonita, frágil e incrível como sempre. Apenas esteja aí. Acompanhe as batidas do seu coração e 
lembre-se daquela frase que diz...  “Tudo passa, e isso também vai passar”.

Daniele Aparecida Pereira

Miscelânea
Curiosidades

A onça pintada, também conhecida como jaguar ou jaguatirica, é um grande feli-
no, do gênero Pauthera e é a única espécie Pauthera encontrada nas Américas. É 
o terceiro maior felino do mundo após o tigre e o leão e o maior do Hemisfério 
Ocidental. Mamífero da ordem dos carnívoros, membro da família dos felídeos é 
encontrada nas regiões quentes e temperadas do continente americano, desde o sul 
dos Estados Unidos até o norte da Argentina. É símbolo da fauna brasileira. Os 
vocábulos “jaguar” e “jaguaretê” tem origem no termo da língua guarani “jagua-
retê”. Este felino manchado mais se assemelha fisicamente ao leopardo, embora 
seja geralmente maior e mais resistente. As características do seu comportamento 
e habitat são mais próximas as do tigre. Embora seu habitat preferido seja a densa 
floresta tropical é também encontrado em uma variedade de terrenos abertos. Está 
quase ameaçada de extinção e seu número está em queda. As ameaças incluem a 
perda e fragmentação do seu habitat. Embora o comércio internacional de onças 
ou de suas partes esteja proibida, o felino ainda é freqüentemente morto por seres 
humanos, particularmente em conflito com fazendeiros e agricultores. O felino tem 
sido largamente extinto nos Estados Unidos desde o início do século vinte. A onça 
faz parte da mitologia de diversas culturas indígenas americanas, incluindo a dos 
maias, astecas e guaranis. Na mitologia maia, apesar de ter sido cotado como ani-
mal sagrado era caçado em cerimônias de iniciação dos homens como guerreiros.

Humor

Dona Filomena fica penalizada ao ver um garotinho que na ponta dos pés fazia o 
maior esforço pra tocar a campainha de uma casa e daí bota o dedo no botão e fala 
garoto:
- Deixa que eu toque pra você.
E o garoto: 
- Legal tia! Agora vamos sair correndo...
***
O sujeito está no trabalho e recebe um telefonema da oficina mecânica:
- Aqui é o Alfredo da oficina. É o seu Alberto que está falando?
- É sim... o que aconteceu?
- É que a sua mulher acaba de entrar com seu carro aqui na oficina.
- Ah! Sei... veja o que tem pra consertar no carro e deixa que eu pago.
- O conserto o carro eu sei que o senhor vai pagar... eu quero saber quem vai pagar 
a porta da oficina que ela acaba de derrubar?
***
O casal de idosos está ouvindo atentos ao pastor no rádio: Irmãos se alguém tiver 
algum problema de saúde, ponha a mão no lugar do corpo que está doente e eu 
rezarei agora para a sua cura.
O velhinho mais do que depressa põe as mãos nas virilhas e a velha vendo aquilo, 
exclama:
- Esqueça meu velho... o pastor está dizendo que vai curar os vivos e não ressusci-
tar os mortos...

Mensagens 

Avance sempre. Na vida as coisas às vezes andam muito devagar, mas é importante 
não parar. Mesmo um pequeno avanço na direção certa já é um progresso. Se você 
não conseguir fazer uma coisa grandiosa hoje, faça alguma coisa pequena. Peque-
nos riachos acabam convertendo-se em grandes rios. Continue andando e fazendo. 
O que parece fora do alcance esta manhã vai parecer um pouco mais próximo 
amanhã ao anoitecer se você continuar movendo-se pra frente. A cada momento 
intenso e apaixonado que você dedica a esse objetivo, um pouquinho mais você 
se aproxima dele. Se você parar completamente ficará muito difícil começar tudo 
de novo. Então, continue andando e fazendo. Não desperdice a base que você já 
construiu. Existe alguma coisa que você pode fazer agora mesmo, hoje, neste exa-
to momento. Pode não ser muito, mas vai mantê-lo ocupado. Vá rápido, quando 
puder. Vá devagar, quando for obrigado. Mas seja lá como for, continue. O impor-
tante é não parar.
***
Isso também passa

Havia um homem que costumava ter em cima de sua cama uma placa escrita: ISSO 
TAMBÉM PASSA! E perguntaram a ele o porquê disso e ele respondeu que era 
para se lembrar que quando estivesse passando por momentos ruins, pudesse se 
lembrar de que eles iriam embora e que ele teria que passar por aquilo por algum 
motivo, mas essa placa era para lembra-o que quando estivesse feliz, que não dei-
xasse tudo para trás, porque esses momentos também iriam passar e momentos 
difíceis viriam de novo... E é exatamente disso que a vida é feita: MOMENTOS! 
Momentos os quais temos que passar, sendo bom ou não, para o nosso próprio 
aprendizado. Por algum motivo: Nunca se esqueça do mais importante: NADA É 
POR ACASO! Absolutamente nada. Por isso temos que nos preocupar em fazer a 
nossa parte da melhor maneira possível.

Pensamentos, provérbios e citações

Nossa imaginação aumenta sempre o mal que nos é oculto.
A amizade começa onde termina os interesses.
As paixões ensinam a razão aos homens.
Você pode adiar, mas o tempo não posterga.
Não espere moralidade de quem não pontualidade.
Uma pessoa grande é aquela que nos dá uma oportunidade.
Quem desdenha quer comprar.
Se quiseres ser feliz amanhã, tente a partir de hoje mesmo.
Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente.
O bom do futuro é que ele só vem um dia de cada vez.
Em política tudo é possível, exceto deixar-se surpreender.
Se casamento fosse bom não precisava existir o divórcio.
Confiança não se impõe, confiança conquista-se.
Precisamos de muito pouca coisa, somente uns dos outros.
O homem é o único animal que faz bagunças.
As reuniões são indispensáveis quando se quer decidir nada.

Taubaté vence Prova
Tiradentes de Ciclismo

A Equipe de Ciclismo de 
Taubaté venceu a Prova 
Tiradentes de Ciclismo 
2017, realizada em Campi-

nas, no dia 21. O taubatea-
no Josimar Sacramento foi 
o mais rápido e conquistou 
a vitória. Na segunda colo-

cação ficou Luan da Matta 
da Argentina e na terceira 
colocação, Caio Godoy, de 
São José dos Campos.
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Ernesto Joaquim Maria dos Santos
( Donga )

Das cordas do violão de Donga nasceu o samba como o conhecemos hoje. Prece, na raiz da palavra 
africana, o gênero musical estava ainda preso à tradição das religiões afro-brasileiras que o com-
positor conheceu na infância, no Rio d... - Veja mais em https://educacao.uol.com.br/biografias/
donga-ernesto-joaquim-maria-dos-santos.htm?cmpid=copiaecola
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Ernesto Joaquim Maria dos Santos, conhecido como Donga, (Rio de Janeiro, 5 de abril de 1890 — 
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1974) foi um músico, compositor e violonista brasileiro.
Filho de Pedro Joaquim Maria e Amélia Silvana de Araújo, Donga teve oito irmãos. O pai era pe-
dreiro e tocava bombardino nas horas vagas; a mãe era a famosa Tia Amélia do grupo das baianas 
Cidade Nova e gostava de cantar modinhas e promovia inúmeras festas.
Participava das rodas de música na casa da lendária Tia Ciata, ao lado de João da Baiana, Pixingui-
nha e outros. Grande fã de Mário Cavaquinho, começou a tocar este instrumento de ouvido, aos 14 
anos de idade. Pouco depois aprendeu a tocar violão, estudando com o grande Quincas Laranjeiras. 
Em 1916 consagrou a gravação de Pelo Telefone, considerado o primeiro samba gravado na história.
Organizou com Pixinguinha a Orquestra Típica Donga-Pixinguinha. Em 1919, ao lado de Pixingui-
nha e outros seis músicos, integrou, como violonista, o grupo Oito Batutas, que excursionou pela 
Europa em 1922.
Em 1926 integrou a banda Carlito Jazz.[1] Em 1940 Donga gravou nove composições (entre sam-
bas, toadas, macumbas e lundus) do disco Native Brazilian Music, organizado por dois maestros: 
o norte-americano Leopold Stokowski e o brasileiro Villa-Lobos, lançado nos Estados Unidos pela 
Columbia.
No final dos anos 50 voltou a se apresentar com o grupo Velha Guarda, em shows organizados por 
Almirante. Enviuvou em 1951, casou-se novamente em 1953 e foi morar no bairro de Aldeia Cam-
pista, para onde se retirara como oficial de justiça aposentado. Doente e quase cego, viveu seus últi-
mos dias na Retiro dos Artistas, falecendo em 1974. Está sepultado no Cemitério São João Batista.
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Taubaté é ouro na Copa 
Brasil Norte Nordeste 

de Tênis de Mesa

Prefeitura de Taubaté 
implanta coleta seletiva 

na cidade

Os taubateanos Jonas Di-
niz Moradei e Mateus 
Campos conquistaram me-
dalhas no último final de 
semana pela Copa Brasil 

A Prefeitura de Taubaté, 
em parceria com a empre-
sa Eco Taubaté realizaram 
nesta terça-feira, 25 de 
abril, uma coletiva de im-
prensa que marcou a im-
plantação da coleta seleti-
va no município.
A coleta seletiva começará 
no dia 01 de junho em toda 
a cidade, e as equipes irão 
passar fazendo o recolhi-
mento uma ou duas vezes 
por semana, dependendo 
do bairro, conforme calen-
dário de coleta a ser infor-
mado durante campanha 
de conscientização ou do 
SAC (0800 541 1202).
A Eco Taubaté, responsá-
vel pela execução do servi-
ço, contará com 8 equipes 
e irá disponibilizar dois 
caminhões compactadores 
de 15m³, dois caminhões 
baú de 20 m³, 500 contai-
ners que serão instalados 
em condomínios e em ou-
tros locais, como escolas 

Norte Nordeste de Tênis 
de Mesa, em Brasília.
M o r a d e i  
foi ouro nas catego-
rias Rating H e Absolu-

municipais, por exemplo. 
Contará ainda com 16 
garis, 8 motoristas e uma 
equipe de apoio destinada 
a Educação Ambiental (1 
engenheira ambiental e 10 
auxiliares).
A campanha de Educação 
Ambiental já começou e 
terá duas frentes de atu-
ação: nos veículos de co-
municação de massa, com 
início em maio de 2017, 
com peças a serem veicu-
ladas em rádios, emissoras 
de TV e salas de cinema e 
ainda “porta a porta”, com 
duas turmas que atuarão 
em bairros distintos, ini-
ciando pela região central.
Esta fase de porta  
a porta compreende a en-
trega nos bairros de car-
tazes em condomínios e 
associações de bairros, 
conversa com síndicos e 
líderes comunitários, dis-
tribuição de folder infor-
mativo e imãs com os dias 

to D. Campos ganhou o 
bronze na Absoluto E.  
O evento contou com a 
presença de atletas do Bra-
sil inteiro

e horários da coleta. Nas 
52 escolas municipais se-
rão entregues revistas e 
jogos educativos, além da 
realização de palestras.
A Prefeitura informa ain-
da que já está disponível 
o SAC (Serviço de Aten-
dimento ao Consumidor) 
0800-5411202, destinado 
a reclamações, elogios e 
sugestões e reforça que os 
10 PEVs (Pontos de Entre-
ga Voluntária) continuarão 
a receber resíduos sólidos.
Durante a coletiva de 
imprensa foi mostra-
do aos presentes que é 
muito importante a par-
ticipação da população  
neste processo, fazendo a 
divisão do lixo para a cole-
ta. A Prefeitura de Taubaté 
está fazendo a parte dela 
para garantir a destinação 
correta dos resíduos e con-
ta com os moradores para 
que o lixo reciclável passe 
de 0 a 100% de coleta.

Começam as obras do 
Terminal Rodoviário de 

Taubaté

Nesta segunda-feira, dia 24 
de abril, foram iniciadas 
as obras para substituição 
da cobertura do Terminal 
Rodoviário Intermunici-
pal (Rodoviária Nova) de 
Taubaté.
Serão investidos R$ 
5.336.068,23 e a empresa 
Repecol Construções Me-
tálicas LTDA terá 10 meses 
para execução da obra que 
será realizada por etapas, 

já que os 11 permissio-
nários (lanchonetes) e as  
6 empresas de ônibus que 
atuam no local serão rema-
nejados no próprio espaço, 
sem interromper o serviço.
A obra terá início nas pla-
taformas e segue para a 
frente. As telhas de con-
creto serão substituídas 
por telhas metálicas ter-
moacústicas. Ao todo são 
7 vãos que hoje suportam 

480 toneladas. Após a 
substituição o peso será 
reduzido para aproxima-
damente 35 toneladas.  
Faz parte do planejamen-
to a instalação de lâm-
padas de LED para me-
lhoria na iluminação da  
Rodoviária.
A empresa começou a obra 
com a retirada dos domos 
(parte translúcida do telha-
do) e das eletrocalhas.
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Parabéns Monteiro Lobato 
26 de abril 137 anos

Parabéns Redenção 
da Serra 03 de Maio 

158  anos

Antes de se chamar Mon-
teiro Lobato, o município 
teve quatro denomina-
ções: Freguesia das Esta-
cas, Freguesia de Nossa 
Senhora do Bonsucesso 
do Buquira, Vila das Pal-
meiras do Buquira e Vila 
do Buquira. Na língua 
tupi, Buquira quer dizer 
Ribeirão dos Pássaros. O 
povoado de Buquira foi 
criado em território de 
Caçapava e Taubaté sob 
a invocação de Nossa Se-
nhora do Bonsucesso. Sob 
o aspecto eclesiástico, a 
povoação foi elevada à 
Freguesia e Distrito de Paz 
em 25 de abril de 1857, e 
incorporada ao município 

O Capitão Vieira da Cunha 
e João Sobrinho de Mora-
es alegaram pretender po-
voar a região dos sertões 
da Paraitinga e, por isso, 
receberam do Capitão de 
Taubaté, Felipe Carneiro 
de Alcaçouva e Souza as 
primeiras sesmarias da en-
tão Vila de Guaratinguetá, 
que havia explorado todo 
aquele sertão, apresentou 

Uma pequena cidade loca-
lizada no interior do estado 
de São Paulo, rodeada por 
montanhas e banhada por 
um imenso reservatório, 
com o clima a menos, se tor-
nou fato marcante na histó-
ria do Brasil. Redenção da 
Serra é um município típico 
de interior, uma área de 309 
km², com 3.873 mil habi-
tantes segundo o censo rea-
lizado pelo IBGE em 2010. 
Teve seu ponto de partida 
no início do século XIX, 
quando ocorreu o esgota-
mento do ouro no estado de 

de Taubaté. Buquira só as-
cendeu à condição de Vila 
em 26 de abril de 1880 e, 
depois, a de cidade, em 
19 de dezembro de 1900, 
criada através de lei esta-
dual. Reduzida à condição 
de distrito em 1934, esta 
foi incorporada ao municí-
pio de São José dos Cam-
pos, do qual finalmente se 
emancipou em 1948. Um 
ano depois ganhou o nome 
de Monteiro Lobato. O 
nome é uma homenagem 
ao eminente escritor José 
Bento Monteiro Lobato 
que na fazenda do Buquira 
iniciou sua brilhante car-
reira literária escrevendo 
os admiráveis contos de 

ao Governador, capitão-
general D.Luís Antonio 
de Souza Botelho Mou-
rão, um requerimento em 
que vários povoadores 
lhe pediam para fundar 
junto ao Rio Paraitinga 
e entre Taubaté e Ubatu-
ba, uma nova povoação. 
A 2 de Maio de 1.769 
essa petição foi deferida, 
recebendo a povoação o 

Minas Gerais e a econômia 
se deslocou para o Vale do 
Paraíba com a expansão ca-
feeira, o que proporcionou 
o aparecimento de novos 
núcleos de povoamento. O 
capitão-mor Francisco Fer-
raz de Araújo, sua esposa 
Francisca Galvão de Fran-
ça e um grupo de escravos 
foram incumbidos pelo 
governador da Província 
de São Paulo para desbra-
var novas terras. Quando o 
grupo chegou a nove qui-
lômetros do Rio Paraitinga 
um dos escravos faleceu, 

Urupês. Mais tarde a fa-
zenda do Buquira passou 
a se chamar Fazenda do 
Visconde e, depois, Sítio 
do Pica-pau Amarelo, que 
até hoje atrai grande nú-
mero de turistas. O aniver-
sário de Monteiro Lobato 
é comemorado no dia 26 
de abril. Fundadores: No 
que se refere à aldeia, não 
há registro histórico de um 
fundador. Presume-se que, 
mandados por Jacques Fé-
lix, alguns bandeirantes 
em direção a Minas Gerais 
tenham montado passagem 
onde atualmente é o centro 
urbano da cidade. Levan-
do-se em conta a criação 
da Freguesia, nos anos 40 
do século 19, os funda-
dores seriam os doadores 
das terras para a formação 
do patrimônio da Fregue-
sia de Nossa Senhora do 
Bonsucesso, a saber: Anna 
Martins da Rocha, comen-
dador José Manoel Freire, 
capitão Francisco Alves 
Fagundes e Luciano José 
das Neves, cujas escrituras 
de doação estão transcri-
tas no livro “História do 
Município de Monteiro 
Lobato”, do jornalista e 
historiados Geraldo Mo-
acir Marcondes Cabral.

nome de São Luiz e San-
to Antonio do Paraitinga, 
sendo a padroeira Nossa 
Senhora dos Prazeres. No 
dia 8 de maio de 1.769 o 
sargento mor Manoel An-
tonio de Carvalho foi no-
meado fundador e gover-
nador da nova povoação.
Um incentivo do governa-
dor geral estimulou a mu-
dança de mais gente para 
o local que foi elevada à 
Vila em janeiro de 1.773, 
instalada a 31 de Março 
do mesmo ano. A Vila teve 
rápido progresso de início, 
mas depois veio a estacio-
nar na cultura dos cereais e 
só muito mais tarde se deu 
início à plantação de café 
e algodão. Por lei provin-
cial a 30 de Abril de 1.857 
foi elevada a categoria de 
cidade e por título de 11 
de junho de 1.873 obteve 
a denominação de “Impe-
rial Cidade de São Luiz do 
Paraitinga”. Transforma-
se em Estância Turística 
a cidade de São Luiz do 
Paraitinga (Aprovado pela 
Lei Estadual nº 11.197 
de 5 de julho de 2002). 

e neste local foi construí-
da uma cruz de madeira. A 
qual mais tarde surgiu uma 
capela e ao seu redor um 
povoado que foi nomeado 
de Paiolinho, nome origi-
nário das plantações de li-
nho que havia no local, e 
essas fibras eram guardadas 
em um paiol (paiol+linho). 
O lugarejo foi crescendo e 
se desenvolvendo devido à 
produção de café, e no dia 
24 de março de 1860 foi 
elevado à categoria de Paz 
segundo a Lei Provincial 
nº 3. Após 17 anos com a 
expansão agrícola levou 
Paiolinho à categoria de 
Município com o nome de 
Redempção, segundo a Lei 
Provincial nº 33, de 8 de 
maio de 1877. Redempção 
passou de existir e recebeu 
o nome de Redenção da 
Serra devido a ser a primei-
ra cidade do estado de São 
Paulo a fazer a abolição da 
escravidão antes do dia 13 
de maio de 1888, que foi 
sancionada a Lei Áurea 
(Lei Imperial nº 3. 353). O 
acontecimento foi noticia-
do pelo jornal Diário Pau-
lista de Taubaté na edição 
de 17 de fevereiro de 1888.

Parabéns São Luiz
do Paraitinga

08 de maio 247  anos

Parabéns Campos do Jordão 
29 de abril 143  anos

Campos do Jordão é um 
dos quinze municípios 
paulistas considerados es-
tâncias climáticas pelo es-
tado, por cumprirem os pré
-requisitos definidos por 
lei estadual. Tal nomeação 
garante a esses municípios 
uma verba maior por parte 
do Estado para a promo-
ção do turismo regional. 
O município também ad-
quire o direito de agregar 
junto a seu nome o título 
de estância climática, ter-
mo pelo qual passa a ser 
designado tanto pelo ex-
pediente municipal oficial 
quanto pelas referências 
estaduais. Campos do Jor-
dão é chamada de “Suíça 
Brasileira”, como estraté-
gia de marketing, pela sua 

arquitetura tardia baseada 
em construções europeias 
e pelo seu clima mais frio 
que a média brasileira. 
Por isso, a cidade recebe 
maior quantidade de tu-
ristas durante a estação do 
inverno, especialmente no 
mês de julho. Os primeiros 
habitantes conhecidos da 
região foram índios per-
tencentes a várias etnias: 
puris, caetés, guarulhos e 
cataguás. A partir do sé-
culo XVI, a região come-
çou a ser percorrida por 
desbravadores de origem 
portuguesa, como Martim 
Corrêa de Sá, Gaspar Vaz 
da Cunha e Inácio Caeta-
no Vieira de Carvalho. A 
família deste último ven-
deu suas terras na região 

para Manuel Rodrigues 
do Jordão, cujo sobreno-
me veio a conferir à região 
seu nome atual. As terras 
de Jordão foram loteadas 
e vendidas na segunda 
metade do século XIX. 
Em 29 de abril de 1874, 
Mateus da Costa Pinto ad-
quiriu alguns lotes à beira 
do Rio Imbiri. Esta data 
passou a ser considerada 
a data oficial de fundação 
do município8 . A partir 
do final do século XIX, a 
região adquiriu a fama de 
ser um local indicado para 
o tratamento de doenças 
do pulmão, devido a seu 
excelente clima. Nas déca-
das de 1920 e 1930, come-
çaram a ser construídos os 
primeiros sanatórios, de-
dicados ao tratamento de 
doenças pulmonares. Em 
1934, Campos do Jordão 
separou-se de São Bento 
do Sapucaí para constituir 
município autônomo. A 
partir da década de 1950, 
o avanço da medicina fez 
com que a tuberculose dei-
xasse de ser uma doença 
tão perigosa. Com isso, a 
cidade passou a desenvol-
ver o turismo9 . Atualmen-
te, é um dos principais des-
tinos de inverno do Brasil.
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